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Husvagnsliv
En tidning från den skandinaviska marknadsledaren
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”

Vi i Sverige har en befolkning där antalet vitala,
välbeställda nyblivna – eller snart blivande –
pensionärer med mycket fritid och aptit på livet, bara ökar....”

Vem vågar satsa?
på en blogg kunde man för ett tag sedan läsa,

att många
vintersportanläggningar haft en kraftig ökning av besökare – både inhemska och utländska – under den gångna
säsongen. Orsakerna angavs vara dels ett ökande skidintresse i Sverige, dels att utländska turister har upptäckt de
svenska fjällen. Naturligtvis har även den svenska kronans
svaga ställning bidragit till den ökade beläggningen.
Sporrade av detta har många anläggningar beslutat att investera kraftigt inför kommande säsong, även om Skistar
meddelat att de halverar sina investeringar.
För mig som vd för Sveriges ledande tillverkare av husvagnar och husbilar, avsedda för året-runt-bruk, är det då
tråkigt att konstatera att när man talar om investeringar
i boende så talar man uteslutande om hotell och stugor!
Visst finns det vinteröppna campingplatser här i Sverige,
vilket framgår av översikten på sidan 9. Min personliga
uppfattning är dock att det sammanlagda antal tomter
som dessa campingar kan erbjuda, är på tok för litet i förhållande till det ökande intresset för året-runt-camping!
Samtidigt har jag den uppfattningen att merparten av
dessa tomter är bebodda av säsongscampare. För den
som vill göra en spontanutflykt med husvagnen eller
husbilen, eller som vill åka till fjälls för bara en vecka, är
möjligheterna därför små. Ändå har vi i Sverige en befolk-

ning där antalet vitala, välbeställda nyblivna – eller snart
blivande – pensionärer med mycket fritid och aptit på livet, bara ökar.
När husvagns- eller husbilsägaren vet att campingmöjligheterna är små utanför högsäsong vågar han eller hon
inte ge sig ut med sitt fritidsfordon, och när dessa inte vågar ge sig ut finns det få campingplatser som vågar satsa
på att ha öppet även under vintern. Det hela påminner
om det som Joseph Heller beskrev i sin berömda antikrigsroman från 1961 – Moment 22.
När man – som vi på KABE – bygger fritidsfordon lämpade
även för hårt vinterklimat, är det därför tre önskningar
som står högt på listan:
För det första tror jag att alla skulle vinna på en ökad satsning på rörlig vintercamping på redan existerande campingplatser – och då inte bara i fjällvärlden. För det andra
önskar jag fler året-runt-öppna campingplatser, gärna
med enkel service, på de orter – utanför fjällvärlden, det
finns ju så mycket annat att upptäcka – som har potential
att locka turister även utanför sommarsäsongen.
För det tredje önskar jag en ökad satsning på så kallade
ställplatser, av kontinental typ, för husbilsåkarna som ju
gärna vill utnyttja sin investering året runt.
Frågan är bara: Vem vågar satsa?
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Många tycker också att vintercamping är roligare än sommarcamping. Att komma in i
den sköna värmen i husvagnen
eller husbilen, anser de vara en
upplevelse i sig.
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Hej! Kom in och prata
med dina vänner, berätta om
din campingsommar, ge och få
smarta restips, titta på dina
och andras bilder, gå med i en
campingklubb! Vi ses på
camping.se/plus

Sommarens snackis!
Nu är det premiär för camping.se/plus, ett alldeles pinfärskt forum för campare, av campare och
om campare. Dela med dig av dina upplevelser och erfarenheter, bjud på egna tips och tricks
eller släng ut en fråga som du alltid har undrat över. Välkommen in!

Annons community.indd 1
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Bo mobilt

Bäst i backen
Skidliftar, snövallar och – en campingplats! Idre fjäll bjuder på något alldeles extra.
Här kan du nämligen ställa vagnen eller husbilen mitt i backen. Några få stavtag bort
väntar pisterna och en svårslagen vintersemester.
idre är verkligen ett skidparadis.

Fjället bjuder
på skidåkning i alla fyra väderstrecken, och
det betyder att du alltid kan vara på sol eller
läsidan och att det finns en mängd backar att
välja mellan. Idre Fjäll Camping är inte sämre.
Campingplatsen ligger mitt i smeten i Idres
västra skidsystem, mellan Västbranten och
Västbacken. Den långa stolsliften, Väst 6an,
susar förbi parallellt med själva campingplatsen. Surret från liften hörs när du kliver ur
fritidsfordonet på morgonen. Väst 6an tar dig
upp till Toppliften, som i sin tur tar dig upp till
själva toppen av fjället. Vid Toppliften finns en
vedeldad grillplats – perfekt för de där vackra
dagarna när solens strålar värmer.
En bra start på skiddagen är att utgå från
campingplatsen och glida nerför Västbacken.
Det västliga skidsystemet är själva navet i hjulet, här kan du köpa liftkort i skidcentret och
här ligger skidskola och Charlies restaurang.
Lite längre västerut finns Barnens vinterland, pulkabacke, värmestuga, kafé och Vildmarksnästet; fjällpuben som serverar varma
och kalla drycker och vildmarkstapas.
Enkla backar som passar i början av skidsemestern är de två blåmarkerade pistarna
väster om Västbacken: Tallbacken och Ravinen. Den som vill ta det ännu lugnare väljer
Blåbärsslingan eller Gröngölingen strax intill,
båda är fina backar utan branter och pucklar.
Men se upp – Gröngölingen leder till Idres norra skidsystem och när du väl är där tar det en
stund att ta sig tillbaka till det västra systemet.
Väljer du att stanna i det norra skidsystemet finns både enkla och medelsvåra nedfarter att välja mellan. Tre av Norrbackarna är
däremot betydligt tuffare. Svarten 1, Svarten
2 och Specialaren passar varken oerfarna eller små barn. Här gäller det att hålla tungan
rätt i mun. Väl nere på platta marken finns en
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sexstolslift som tar dig upp till Toppliften igen.
I Idres östra system finns Europas brantaste
backe. Den heter Chocken och har – just det
– chockerande fallhöjd. Nytt för säsongen är
de fasta snökanonerna som ger våghalsarna
en extra lång säsong. Bredvid Chocken hittar
du Tävlingsbacken där det brukar ske nationella slalomtävlingar varje år. Lite längre bort
finns backarna döpta efter Snövit och de sju
dvärgarna.
Backarna närmast Tävlingsbacken – Butter, Prosit och Glader – är svarta pister medan
Kloker, Blyger och Snövit är enkla och medelsvåra. Väl tillbaka på toppen av Idre fjäll
kan du också utmana dig själv med Dalarnas
längsta backe. Då väljer du den grönmarkerade pisten ner. Backen är 3 km lång och ger
alla otränade garanterad mjölksyra. Efter 2,5
km passerar du Skicenter syd och först vid foten av Västbacken får du vila. Men inte länge,
för här gäller det att se upp för alla knattar och
snowboardåkare.
Från ochmed denna säsong håller snowboardåkarna till i Askebackarna. Här finns fyra
linjer i två backar med olika svårighetsgrader
från grön till svart, och två liftar.
Närmast stols-liften ligger Askestigen, en
skogsslinga som kringelikrokar sig nerför berget till alla yngre (och även äldre) skidåkares
förtjusning. Extra roligt är att svischa genom
den lilla öppna stugan och åka över de små
broarna. Askestigen öppnar med en port där
den glada renen Aske hejar glatt på både
stora och små. Strax ovan Askestigen finns Askeland med värmestuga, wc, en stor grillplats
och pulkabacke.
Längtar du hem till vagnen eller husbilen
är det bara att ta Tunnelliften (knapplift) och
sedan Västtransporten (också knapplift) hem
till campingplatsen och vilan.

Ett heldagskort i Idre fjäll kostar 290 kr för
vuxna och 235 kr för juniorer mellan 8 och 15
år. Ett 5-dagars kort kostar 1 125 kr för vuxna
och 895 kr för juniorer. En nyhet från och med
denna säsong är Idrepasset som gäller både på
Idre fjäll och på Fjätervålens skidanläggning.
Fjätervålen ligger cirka två mil från Idre fjäll
och med det nya passet får du tillgång till 59
nedfarter.
Skulle detta inte räcka så finns också
många fina längdspår att njuta av. En vacker
tur går över Städjan och bort mot Nipfjället.
För den mer vältränade finns ett 15 km långt
natursnöspår som tar dig till Burusjön via fjällskog och myrlandskap. Efter cirka fem km
passerar du Brunna fäbod. Här finns ett kafé
som serverar våfflor under vintersäsongen.
Vill du motionsåka finns 65 km preparerade
längdspår i varierande terräng och 30 km elbelysta längdspår att ta sig an. Alla spår utgår
från skidstadion som ligger väster om Barnens
vinterland.
idre fjäll camping tillhör caravan club och
torde vara en av landets bäst belägna campingplatser. Mitt i liftsystemet och med utsikt
över Dalarnas fjällvärld får sammanlagt 129
fritidsfordon plats. Några hundra meter från
campingplatsen ligger ett litet centrum med
mataffär, skidbutik, kaféer, restauranger och
en badanläggning med pool och vattenrutschkana. Vid Sydbacken ligger Pernilla Wiberg
Hotel som lockar med after ski framför den
öppna brasan.
Idre Fjäll Camping har en stor serviceanläggning med reception, kök och toaletter. I
en andra byggnad finns duschar, torkrum,
bastu och tvättmaskiner. I anslutning till receptionen finns ett stort allrum med tv och plats
för samvaro.

”

Den långa stolsliften susar förbi parallellt med
själva campingplatsen. Surret från liften hörs
när du kliver ur fritidsfordonet på morgonen. ”
CAROLA EKLUNDH, HUSBIL & HUSVAGN — LENA GRANEFELT, FOTO
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En KABE är
byggd för
alla årstider
för många innebär husvagns- eller husbilsliv några underbara sommarveckors ledighet,
föregången och efterföljd av en lite lugnare
period då man använder sitt fritidsfordon lite
mer sporadiskt. Så får husvagnen eller husbilen sedan ”gå i ide”, till dess att nästa års vårsol börjar lysa …

Men varför låta den stora investeringen vara
oanvänd under en lång period, när du kan ha
så mycket glädje och nytta av den. En husbil
eller husvagn från KABE är byggd för att ge
den allra bästa komfort även under råkalla
höst- och vinterdagar. Och ”vintercamping”
innebär så oändligt mycket mer än att stå vid
foten av den bästa skidbacken …
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TIPS INFÖR VINTERCAMPINGEN
Vintertid gäller det att vara förberedd, för att vistelsen i din husvagn eller husbil ska bli så
skön och avkopplande som du tänkt dig. I varje fall om din campingresa går till de kallare
delarna av landet.
– Lägg plankstumpar under stödben och hjul. Annars finns risk att stödben och hjul vid väderomslag
sjunker ned så att fordonet fryser fast. Fastfrusna plankstumpar kan du däremot alltid lämna kvar …
– Låt inte fordonet stå med åtdragen handbroms. Bromsarna kan frysa ihop, och i värsta fall kan du
bli tvungen att lämna fordonet kvar tills våren och värmen kommer.
– Häng upp elkabeln, så att den inte fryser fast i marken. Många vintercampingplatser sätter upp
linor för detta ändamål.
– Har reduceringsventilen ett ventilationshål så vänd detta nedåt, även om ventilen då hamnar upp
och ned. Detta minskar risken för igenfrysning.
– Kompositflaskor för gasol fungerar inte när det är riktigt kallt. Detta på grund av materialets sämre
värmeledningsförmåga.
– Undvik ”lågprisgasol”. Denna kan innehålla vatten och andra föroreningar, som ställer till problem
när det blir kallt.
– Skotta aldrig upp snö mot fordonet, i hopp om att värmen då ska bli bättre. Snövallen stryper lufttillförseln in under fordonet, och därmed sätts den så kallade säkerhetsventilationen – som ser till att
du och de dina får nog med syre – ur spel.
– Försök aldrig dämpa eventuellt drag genom att sätta igen takluckor eller andra ventilationsöppningar. Även dessa ingår i säkerhetsventilationen.

”Vintercamping är roligare än sommarcamping”

Nya campingkatalogen är här!

Allt fler vill använda sina husvagnar och husMånga tycker också att vintercamping är roliter tagit ut sin rätt när kvällen kommer.
bilar även under vintermånaderna, och förutgare än sommarcamping. Att komma in i den
Här följer en förteckning över 4- och 5-stjärsättningarna för detta är större än någonsin.
sköna värmen i husvagnen eller husbilen, anniga SCR-anslutna campingplatser som är
Äntligen är det dags att upptäcka mer av Sverige! Årets campingkatalog är fylld med tips på
Det är inte bara skidorterna som lockar besöser de vara en upplevelse i sig. Och vintertid är
öppna året runt, och många av dessa kan även
sevärdheter, utflyktsmål och aktiviteter så att du kan planera din semester precis som du och
kare, utan över hela landet finns det aktiviteter
det dessutom tystare och lugnare på campingta emot korttidscampare.
din familj vill ha den. Välj boende bland 550 fantastiska campingplatser med totalt 100 000
och resmål som passar för camping vintertid.
platserna – antagligen för att dagens aktivite-

campingtomter och 13 000 stugor. Dessutom får du 65 unika erbjudanden och rabatter från företag
och turistattraktioner i Sverige tillsammans med ditt Camping Card Scandinavia.

katalogen och Camping Card Scandinavia gratis
Vinteröppna Beställ
campingplatser
på www.camping.se eller www.stuga.nu

SCR, 4 OCH 5 *****, BOKA PÅ WWW.CAMPING.SE
Herrfallets Fritids & Konferens
Arboga
Kraja
Arjeplog
Camp Gielas
Arvidsjaur
SweCamp Ingestrand
Arvika
Angsjöns Camping & Konferens
Bjurholm
Bjursås Stugby & Camping
Bjursås
Bodens Camping & Bad
Boden
Borås Camping Saltemad
Borås
Laxsjöns Camping och Friluftsgård Dals Långed
Gröne Backe Camping
Ed
Eksjö Camping & Konferens
Eksjö
Gullbrannagården
Eldsberga
Vilsta Camping
Eskilstuna
Parken Zoo Camping & Stugby
Eskilstuna
Skrea Camping & Stugby
Falkenberg
Ivö Camping
Fjälkinge
Grebbestad Fjorden 	Grebbestad
Lisebergsbyn Kärralund 	Göteborg
Isabergs Camping och Fritidsby
Hestra
Hindås Camping
Hindås
SCR08_190x277_kabe.indd 1
Hjo Camping
Hjo
Malnbadens Camping
Hudiksvall
Skånes Djurparks Camping
Höör
SweCamp Jägersbo
Höör
SweCamp Villa Björkhagen
Jönköping
Stenkällegårdens Camping Tiveden Karlsborg
Skönstaviks Camping - Karlskrona Karlskrona
SweCamp Bomstadbaden
Karlstad
Frykenbadens Camping
Kil
Johannesvik Camping & Stugby
Kungshamn
Leksand Strand, Stugby & Camping 	Leksand
SweCamp KronoCamping 	Lidköping
Glyttinge Camping 	Linköping
Kolbodabaden 	Ljungbyholm
Tättö Havsbad 	Loftahammar
First Camp Luleå 	Luleå
Ansia Camping 	Lycksele
Kalmar Camping-Rafshagsudden 	Läckeby
Malmköpings Bad & Camping
Malmköping
SweCamp Vita Sandar
Mellerud

0589-401 10
0961-315 00
0960-556 00
0570-148 40
0932-520 44
023-77 41 77
0921-138 50
033-35 32 80
0531-300 10
0534-101 44
0381-395 00
035-421 80
016-51 30 80
016-10 01 85
0346-171 07
044-521 88
0525-612 11
031-840 200
0370-33 93 00
0301-100 88
0503-310 52
0650-132 60
0413-55 32 70
0413-55 44 90
036-12 28 63
0505-600 15
0455-237 00
054-53 50 68
0554-409 40
0523-323 87
0247-138 00
0510-268 04
013-17 49 28
0480-370 01
0493-613 30
0920-603 00
0950-100 83
0480-604 64
0157-210 70
0530-122 60

Strandstuvikens Bad & Camping
Nyköping
Orsa Camping
Orsa
Råå Vallar 	Råå
Enåbadets Camping 	Rättvik
Tobisviks Camping
Simrishamn
Orebackens Camping
Sjöbo
SweCamp & Stugby
Skellefteå
Mörudden Resort
Skoghall
Billingens Stugby och Camping
Skövde
Sollefteå Camping Risön
Sollefteå
Rösjöbadens Camping
Sollentuna
Lagunen Camping & Stugor
Strömstad
Daftö Feriecenter
Strömstad
Strömsunds Camping
Strömsund
SweCamp Kolsnäs
Sunne
Duse Udde Camping
Säffle
Moheds Camping
Söderala
Eklundsnäs Bad & Camping
Södertälje
Hälleviks Camping
Sölvesborg
Alholmens Bad & Camping
Sölvesborg
Tidaholm-Hökensås Semesterby 	Tidaholm
Tingsryds Camping 	Tingsryd
Camping 45 	Torsby
Unda Camping 	Uddevalla
SweCamp Resort Hafsten	Uddevalla
Skotteksgården 	Ulricehamn
First Camp Umeå 	Umeå
Fyrishov Stugby och Camping 	Uppsala
Apelvikens Camping
Varberg
Vegby Camping
Vegby
Visby Strandby
Visby
Tånga Heds Camping
Vårgårda
Lysingsbadet
Västervik
Västerås Mälarcamping
Västerås
SweCamp Evedal
Växjö
Örnäs Camping
Åmål
Årjäng Camping & Stugor
Årjäng
Älvdalens Camping
Älvdalen
Östersunds Stugby & Camping 	Östersund

0155-978 10
0250-462 00
042-18 26 00
0248-561 11
0414-41 27 78
0416-109 84
0910-73 55 00
054-51 77 11
0500-47 16 33
0620-68 25 42
08-96 21 84
0526-75 50 00
0526-260 40
0670-164 10
0565-167 70
0533-420 00
0270-42 52 33
08-550 365 35
0456-527 14
0454-520 36
08-01-21 15.13.36
0502-230 53
0477-105 54
0560-311 69
0522-863 47
0522-64 41 17
0321-131 84
090-70 26 00
018-727 49 60
0340-64 13 00
0321-729 12
0498-20 33 00
0322-62 43 11
0490-25 48 50
021-14 02 79
0470-630 34
0532-170 97
0573-120 60
0251-123 44
063-14 46 15
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Byt till LED
-spara 90% ström!

PACIFIC 300

www.ventura-camping.com

svensk design, kvalitet och tillförlitlighet

www.frilight.se
annonce_92,5x121

24/09/04
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Side 1

Sveriges största
campingtidning på
nätet för hela familjen
Här får du massor av
tips och inspiration inför
nästa campingsemester
Gå in på
www.campingsverige.se
och se vilka möjligheter
som finns

Importör: KAMA Fritid AB
Box 114, 560 27 Tenhult
www.kamafritid.se
info@kamafritid.se

# NYHETER | KABE 2010

KABE Royal Hacienda:

Europas mest
välutrustade husvagn!
”vi gör inte bara Europas bästa husvagnar.
Vi gör även de mest välutrustade!” Det säger
KABEs vd Alf Ekström.

än konkurrenterna, och vagnarna i Haciendaserien är idag de mest komplett utrustade
husvagnar som byggs i Europa.

Det har onekligen hänt en hel del sedan Kurt
Blomqvist byggde sina första husvagnar för
mer än 50 år sedan.
De allra första modellerna var likadant
konstruerade, och höll samma standard, som
alla de andra husvagnarna på den tiden.

Direktanslutning till campingplatsens vattensystem (”cityvatten”), centraldammsugare och diskmaskin är utrustning som gör
campinglivet lika bekvämt som livet ”där
hemma”. Avancerad, vattenburen golvvärme
och luftkonditionering höjer komforten och
ett multimediapaket som manövreras via en
pekskärm svarar för underhållningen när kvällarna blir långa – eller om vädret inte inbjuder
till utomhusaktiviteter.
Ett stort takfönster, med belysning i sargen, ger både ljus och ventilation och även i
övrigt är hela belysningssystemet väl genomtänkt. Ja, till och med den utvändiga elanslut-

Sedan dess har mycket hänt, inte minst konstruktionsmässigt. Reglar av plast, som inte
kan suga åt sig fukt, och tapeter som kan
”andas” är några av de detaljer som gör en
husvagn från KABE extra långlivad.
Hos KABE var man även tidigt ute med
att erbjuda en rikhaltigare standardutrustning

ningsboxen har försetts med belysning.
– Det är ju ”inne” att inreda med ljus, säger
Alf Ekström.
Det nyutvecklade styr- och övervakningssystemet, kallat KABE Phone Up, som bland
annat kan styra värme och kyl, ingår också i
den rikhaltiga standardutrustningen i alla Hacienda-modeller.
Nästan lika hög utrustningsnivå finns givetvis
även i KABEs Royal-modeller; cityvatten, Heki
2 takfönster, mediacenter, det nyutvecklade
och patentsökta golvvärmesystemet AGS II
Pro, stor kyl och frys, ljuslister mot tak, ljuslister i fönster, dimmer på ljusramp vid framgruppen, utvändigt duschuttag med varmvatten, stor spis med grillugn samt belysning i
elboxen.
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Förfinad design
in- och utvändigt samt
nya tekniska lösningar

Garderob med plats för ytterkläderna innanför dörren. Ett exklusivt mediacenter med
pekskärm är standard i Royal- och Haciendaserierna.
Bakljusramp som går runt hörnet hör till de
mest synliga utvändiga förändringarna.
kabe-vagnarnas bakljusramp har fått en ny

med nya exklusiva KABE-lampor som
går runt hörnen, vilket ger ett snyggt möte till
sidokjolarna. Även det högt placerade bromsljuset är nytt, och har nu formen av KABEs
logotype.
Den uppmärksamme noterar också att ytterbelysningen är ny, liksom handtaget på dörren. Öppnar man dörren, lägger man märke
till att dörrens innersida har fått en ny färg.
Möbeln strax innanför dörren är ny, och innehåller numera en garderob för ytterkläderna.
Möbeln är också försedd med ett vrid- och
vinklingsbart fäste för en flatskärms-tv. Här
kan man också välja att sätta in vinkyl eller
diskmaskin som tillval!
Största invändiga designförändringen hittar man emellertid i sovrummet. Borta är de
små speglarna ovanför sängen, och i stället
finns nu här en elegant sänggavel. I modellerna med långbäddar (B2) har dessutom hurtsen

design
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mellan sängarna fått ny design.
Också i tvättrummet hittar man, i vissa
modeller, nya skåp och i samtliga modeller sitter en Thetford-toalett av modernaste slag.
Ny, effektivare köksfläkt med förbättrad
belysning hör till de tekniska förbättringarna,
liksom en ny, enklare manöverpanel med pekskärm (touch-screen) till värmepannan.
Cityvattenanslutning – inkoppling till det fasta
vattennätet – är numera standard i Royal- och
Hacienda-serierna, liksom ett mediacenter
från Pioneer. (Båda finns givetvis som tillval till
Ädelstensmodellerna.)
För säsongscamparen kommer dessutom ett
nyutvecklat styr- och övervakningssystem, kal�lat KABE Phone Up. Med detta system, som
utnyttjar GSM-nätet, kan man bland annat
starta värme och kyl, ställa in önskad temperatur samt övervaka batterinivå och larm. Det

går även att få ett varningsmeddelande om
temperaturen inne i vagnen skulle sjunka under +5º. KABE Phone Up sitter standardmonterat i Hacienda-modellerna och finns som
tillval till övriga modeller.
Ett vidareutvecklat VA-system finns också som
tillval. Toaletten (Thetford 250 CS) är försedd
med en elektrisk pump för tömning av tanken,
och avloppet från toalettanken är sammankopplat med avloppet från gråvattentanken.
Tillsammans med cityvattenanslutningen ger
det nya VA-systemet en mycket hög komfort
på de campingplatser som erbjuder fast vatten- och avloppsanslutning, och fungerar helt
utan modifieringar eller omkopplingar när
man står på campingplatser som ej erbjuder
denna facilitet.

Elegant sänggavel vid sängarna.
Thetford-toalett av senaste modell –
möjlighet till fast VA-anslutning som
tillval.

Två nya modeller
Många nya versioner
Det är i KABEs Royal-serie man hittar de flesta modellförändringarna.
royal 560 lxl heter en helt ny modell, som
endast kommer att byggas i King Size-utförande. Till skillnad från ”gamla” Royal 560 XL, har
den nya modellen ett vinkelkök vilket gett möjlighet till en TV-bänk eller en större sittgrupp.
I den bakre delen kan kunden välja mellan en
fast dubbelsäng eller en bäddbar dinett.
	Royal 720 E9-TDL och Royal 780 E9-TDL
är två nya varianter, där dubbelsängen på vänster sida är utdragbar 20 cm på bredden. På
höger sida erbjuds antingen en enkelsäng eller
en våningssäng.

XV2

Hacienda-serien kompletteras med modellen
880 D-TDL – en vagn med fast, tvärtställd dubbelsäng och tvättrum över hela bakgaveln. I
Hacienda 880-serien finns också nya varianter
av modellerna E-TDL och
B B-TDL.
TDL
I Ädelstensserien görs inför det nya modellåret endast smärre förändringar i modellerna Safir E-TDL, Diamant E-TDL och Amber
B-GXL.

!
NYHiäET
r på
prem ia
elm

C

B

TD
A

Royal Hacienda 880 D-TDL har inbju-

Nya Royal 560 LXL får
bland annat vinkelkök.

tvärställd
KS: A: 225x161/145 dande,
B: 191x88
+ 2dubbelsäng
x 196x68med
C: 196x140
hygienavdelningen strax intill.

D TDL

TD
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Nyutvecklat
golvvärmesystem

PATENT
SÖKT!

Det var redan 1987 som KABE som första husvagnstillverkare började
utrusta sina husvagnar med golvvärme. AGS (Automatiskt GolvvärmeSystem) har denna komforthöjande detalj kallats genom alla år, och
tack vare att golvvärmen är vattenburen fungerar den även vid de tillfällen då man inte har tillgång till nätspänning.
och nu är
det dags för generation två – följdriktigt kal�lad AGS II. Största skillnaden är att de två rörslingor som tidigare använts har ersatts med
fyra, vilket ger en ännu jämnare värme. Detta
system sitter som standard i alla vagnar i Ädelstensserien. Värmespridningsplåtar gör dessutom att i stort sett hela golvet blir uppvärmt.
I Royal-vagnarna, liksom i Hacienda-vagnarna,
används ett ännu mer sofistikerat system –
kallat AGS II Pro. Här sköts cirkulationen i golvet av en separat pump, vilket gör att man kan
ha enbart golvvärmen igång, och en shunt-

genom åren har systemet förfinats

ventil reglerar temperaturen på det vatten
som cirkulerar i golvet. Detta system, som är
patentsökt, ger därför samma höga komfort
som ett golvvärmesystem för villabruk.

Fyra slingor, i stället för två, ger
en jämnare värme i golvet.
I AGS II Pro används dessutom
en separat cirkulationspump,
och en shuntventil reglerar
golvtemperaturen.

Rymligare
kylskåp
Som enda husvagnstillverkare kan KABE erbjuda ett helt nyutvecklat kylskåp med separat frysfack från Dometic. Detta kylskåp
är rymligare än den tidigare modellen (190
liter), och har fått förbättrad dörrlåsning.
Största synbara skillnaden är att manöverpanelen numera sitter dold innanför den
nedre dörrens ovankant – endast lysdiodernas sken syns mellan dörrarna.
Det nya kylskåpet används som standard i
Royal- och Hacienda-serierna, och kan fås
som tillval i Ädelstensseriens modeller.

Nytt, ännu rymligare kylskåp
förenklar husvagnslivet.

14
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William visar hur han ställer in
värmen på anläggningen längst
ned i garderoben som är centralt
placerad i vagnen.

William Frank:

KABEs värme är fantastisk!
Han har inte bara grundat Sveriges första KABE-klubb. Han är också
husvagnsåkare sedan decennier, med erfarenhet från andra märken, så
William Frank vet vad han talar om när han lovprisar KABEs helt nyutvecklade värmesystem.
1997 som familjen frank i Vännäs köpte sin första KABE – en Diamant.
– Vi hade en vagn av annat fabrikat tidigare
men när vi skulle byta upp oss så ville vi absolut
ha en välisolerad vagn med vattenburen golvvärme, säger William. Dessutom blev vi väldigt
väl bemötta av KABE-återförsäljaren i Umeå,
och det tyckte vi också var väldigt viktigt. Det
har blivit åtskilliga KABE-vagnar sedan dess.
– Har man vant sig vid komforten i en KABE
är det svårt att tänka sig något annan märke!
För ett par år sedan var det så dags för en ny
Hacienda 880.
– Det är skönt med utrymme när man bor så

det var redan

mycket i vagnen som vi gör.
En sak hade dock paret Frank högst upp
på sin önskelista:
– I en så stor vagn är det tydligen svårt att få
en jämn värme över hela golvet, konstaterar
William. Speciellt inne i tvättrummet, som ju
går tvärs över hela vagnen, tyckte vi det var lite
svalt på golvet.
Sedan snart ett halvår har paret Frank levt
i en ny Hacienda – den allra första vagnen som
utrustades med det nya patentsökt AGS II Prosystemet – och nu är de lyriska när de ska beskriva värmen:
– Steget från det gamla golvvärmesystemet

till det nya måste vara lika stort som steget
en gång var från ingen golvvärme alls till golvvärme. Nu är värmen absolut jämn, även inne
i tvättrummet, och trots att vi har en tjock
gångmatta i vagnen så kan vi med handen
känna hur varmt golvet är!
	Under våren, då vagnen var alldeles ny,
räckte det för det mesta med enbart golvvärmen även om det var några minusgrader ute.
– Det var faktiskt så att vi var tvungna att
stänga av golvvärmen på nätterna, annars var
det för varmt för att sova!
Nu ser paret Frank fram emot vintern, då
värmesystemet verkligen ska få visa vad det
duger till.
– Men vi är inte ett dugg oroliga för att vi inte
ska ha det skönt i vagnen, avslutar Frank, för
det nya golvvärmesystemet är det mest fantastiska vi någonsin har upplevt i en husvagn!

#1 2010
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Stora nyheter också för KABEs husbilskunder:

Royal 880-lyxbil
med tandemaxel
för den som har vuxit ur sin travel master

750, kan KABE nu erbjuda ett alternativ:
KABE Travel Master Royal 880 LT som är en
verklig lyxhusbil, byggd på ett AL-KO-chassi
med tandemaxel.
Som modellbeteckningen visar, har den
nya modellen samma bakparti som Travel
Master 750 T – alltså långbäddar samt en hygienavdelning som sträcker sig tvärs över hela

bakgaveln. Köket, däremot, är ett rymligt vinkelkök och intill detta finns en stor garderob.
Den större karossen har dessutom gett
plats för en tvåsitssoffa innanför dörren, vilket
innebär att 6 personer nu kan umgås på ett
bekvämt sätt.
Nya Travel Master Royal 880 LT kommer en-

stor kyl/frys, nya golvvärmesystemet AGS II Pro
och GPS/backkamera monterade som standard. Utvändigt känns bilen igen på den nya
Royal-typiska, silverfärgade dekoren på långsidor, bakgavel och förarhytt
	Travel Master Royal 880 LT är, precis som
övriga husbilar från KABE, utrustad med parti-

dast att byggas i så kallat Royal-utförande
med markis, takfönster, lättmetallfälgar, larm,

kelfilter för att möta de skärpta miljökrav som
ställs i allt fler städer på kontinenten.

!

Nyhet

Nya Travel Master Royal 880 LT är baserad på ett lågprofilchassi med tandemaxel från AL-KO Kober.
Bakpartiet i Royal 880 LT är detsamma
som i 750 T – alltså långbäddar och stor
hygienavdelning. Rymligt vinkelkök och
stort kylskåp med automatiskt energival.
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Nya, rymliga 740 LB
700-serien, som ju introducerades för ett år
sedan, kompletteras nu med ytterligare en
modell kallad Travel Master 740 LB.
Den nya modellen kan enklast beskrivas
som en förlängd 700 B – alltså en långbäddshusbil – som fått vinkelkök på vänster sida och
förbättrade garderobsutrymmen.
Att bilen utrustats med ett vinkelkök innebär att kylskåpet fått sin plats bredvid köksbänken, i stället för i bänken. Den som så önskar, kan därför beställa sin Travel Master 740
LB med extra stort kylskåp. Även tvättrummet,

placerat på höger sida har fått generösare
mått. Nytt för 2010 är att skåpet mellan långbäddarna i vissa modeller kan erbjudas i ett
alternativt utförande, som ger bättre kontakt
mellan dem som ligger i sängarna.
nytt är också att alla bilar i 700-serien –
och även nya 740 LB – kan fås i Royal-utförande. I Royal-paketet ingår specialdesignad
silverfärgad dekor på långsidor, bakgavel och
hytt samt markis, takfönster (”Sky view”) och
lättmetallfälgar.

Nya Royal-utförandet av Travel Master 700 och 740 känns lättast igen på den
silverfärgade dekoren och lättmetallfälgarna.

Travel Master 740 LB är en förlängd version av 700 B med vinkelkök,
förbättrade garderobsutrymmen och större tvättrum.

#1 2010
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Inga hemligheter
- raka fakta.

Ditt val:
Ventilationslucka
Ventilationsluckan i sovrumsdelen – standard i alla
våra husvagnar – gör att du
snabbt kan vädra ut vagnen.
Nattbelysning med strömbrytare bekvämt placerad
vid sängen.

Torkskåp med droppfat
Vi har försett torkskåpet
med en speciell konvektor,
egendesignat droppfat för
torkning av skor och en
reglerbar Dometicventil för
maximal värmecirkulation.

Ventilerande väggtapet
KABEs ventilerande tapet
släpper igenom den varma
luft som cirkulerar upp
utmed väggarna. Kondens
vid golvet fångas upp av
den ventilerande matta som
ligger utmed ytterkanten
och torkas ut när värmen slås på.

Sängkomfort med 6 cm
tjocka bäddmadrasser
Härliga spiralmadrasser och
6 cm tjocka bäddmadrasser
ger garanterat god nattsömn! Ställbar huvudgärd
gör sängläsningen extra
bekväm.

Rörelselarm och brandvarnare är standard i alla
KABEs vagnar
Rörelsedetektorn reagerar
med högljudd larmsignal om
objudna gäster försöker ta
sig in i vagnen. Brandlarmet
sitter i sovrumsdelen.

Hygienutrymme
med duschmöjlighet
Duschdraperi, duschkar,
våttapet på väggarna och
en praktisk utdragbar handdusch eller duschkabin –
finns i våra olika modeller.

Aircondition

Ditt val:
Överbäddsskåp

Stabilt och säkert chassi
Chassiet tillverkas av varmgalvaniserade stålprofiler
med axlar av ståltorsion.
Mellanbalkar ger maximal
styrka och stabilitet.
För ökad säkerhet avlastar
vi tyngden med utliggare från den längsgående
sidobalken.

Ditt val:
Bagagelucka

220V

12V
TV

220V
anslutn

Stadig och fuktsäker kaross
Karossen byggs enligt sandwichprincipen: ytterplåt,
36 mm Ecoprimisolering med
slutna celler, innervägg och
väggtapet som andas.

Effektiv fuktisolering
För effektiv fuktisolering
monteras våra patentsökta
plastreglar med ingjutna
luftkanaler på alla fuktutsatta delar av karossen.

Laddat för TV-mottagning
TV-antenn för digital och
analog mottagning, sitter
monterad som standard i
alla KABE. TV-uttag finns på
tre ställen i vagnen.

Elbox med kontrollampor
som indikerar eltillförsel
Elboxen har 230V intag,
16amp automatsäkring,
jordfelsbrytare och uttag
för 230V, 12V, TV och
kabel-TV.

Utdragbart, uppvärmt
skidfack med belysning
Standard i alla KABEs
husvagnar. Diod på
strömbrytaren i vagnen visar
om belysningen är tänd
eller släckt.

En KABE innehåller så mycket mer,
som du inte hittar hos något annat fabrikat!

Maximalt
bekväma soffor
I en KABE sitter du på
marknadens skönaste
anatomiskt utformade
soffor med Bultexstoppning.

Bord med extra
avställningssyta
Köksbordet har en
utdragbar skiva som
ger den extra yta som
alltid behövs när man är
många runt bordet.

KABE-kvalitet i inredning och snickerier
Vårt kvalitetstänkande
går igen även i möbelkonstruktion och inredning. Allt från KABEs
eget snickeri.

Mjukt, ljusreflekterande och isolerande
innertak
Det mjuka innertaket
ger extra isolering
och dämpar samtidigt
ljud utifrån.

Ditt val:
Microvågsugn

Unika energifönster
med smarta detaljer
Fönsterkarmarna i polyuretan tätar mot dubbelglas
för bästa isolering. Plana,
tonade fönsterrutor med
integrerat myggnät och
rullgardin i karmen bidrar
till trivseln. Alla fönster är
öppningsbara.

Centralvärme
med vinterkoppling
Centralvärmepannan
ALDE Compact 3010 har
inbyggd elpatron på hela
3kw och digital display.
Radiatorsystemet är utrustat
med både 12- och 230-volts
cirkulationspumpar.

Belastningsvakt
vid ökat effektbehov
Effektuttaget från pannan minskas automatiskt
vid speciellt hård belastning, till exempel när
flera eldrivna apparater
är igång samtidigt.

Lättstädat
Uppfällbara soffor och
sängar gör det lätt att
hålla rent i minsta hörn.
Sängarna är dessutom
försedda med inbyggda
gasfjädrar.

Köket som har ”allt”
Köksfläkt i två hastigheter
med löstagbart fettfilter
samt elektrisk tändning på
spis. KABE har dessutom
marknadens bästa kylskåpsventilation, som går
ut via taket.

Säkra skarvar
Vi monterar en unik,
egendesignad, extra bred
aluminiumprofil över
skarven mellan tak och vägg.
Profilen är utrustad med
en förtältsskena. Tak- och
väggplåten går omlott och
tätas ytterst noggrant med
butylmassa.

Optimerat ventilations
system – patenterade
KABE VarioVent
Systemet är försett med en
justerbar ventilationsöppning, för att du ska kunna
reglera mängden friskluft
efter behov.

Gasolkoffert med
utvändigt gasoluttag, läckindikator och belysning
Gasolkofferten har utvändigt
gasoluttag, belysning samt
läckindikator för manuell
kontroll av gasolsystemet.
Gasolkofferten har en
”fallkant” så att inget faller
ur när luckan öppnas.
Friktionskoppling WS 3000
är standard!

God och jämn
värmefördelning
KABEs husvagnar är
konstruerade för bästa
värmespridning. Vi har sett
till att ge luftströmmarna
fri passage från golv, under
sängar och soffor, genom de
ventilerade överskåpen och
upp mot taket.

Ännu bättre värmekomfort
Helt nyutvecklat, patentsökt
automatiskt golvvärmesystem,
AGS II, med fyra slingor ger
ännu jämnare värme. Med
AGS II Pro (standard i Royal)
kan golvvärmen vara igång
separat, en shuntventil reglerar
temperaturen på vattnet som
cirkulerar i golvet.

Ingen risk för frusna rör
KABE har hela 34% mer
radiatoryta än konkurrenterna. Elkablage, vatten- och
avloppsslangar ligger samlade i en vinklad kablageränna
som vi placerat ovanför
värmekonvektorerna.

# AKTUELLT

I EN KABE LEVER DU

TRYGGT

Husvagnar och husbilar som registrerats i Sverige har i många år varit
säkrast i Europa. Nu har emellertid Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) sänkt säkerhetskraven, trots att detta sätter människoliv på spel!
sedan den första juli 1994 har Sverige haft
ett unikt krav på att gasolinstallationen och
säkerhetsventilationen i husvagnar och husbilar ska kontrolleras av ett oberoende testorgan
för att fordonen ska kunna registreras.
Men EU-kommissionen har riktat kritik
mot kontrollen, och i våras avskaffades den
författning som reglerat kraven.

– Sedan 1994 har inte en enda människa omkommit i något fritidsfordon som omfattas av
bestämmelserna, säger Lars Synnerholm på
MSB. Däremot omkommer det årligen upp till
två personer i äldre fordon.
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I sin konsekvensutredning av vad slopandet av kraven innebär, konstaterar också MSB:
”Sammantaget är det troligt att det uteblivna
kravet … kommer att leda till en viss ökning av
antalet olyckor inklusive dödsolyckor.”
I en husvagn eller husbil från KABE kan du
emellertid känna dig trygg. I sin klimatkammare man möjlighet att kontrollera att säkerhetsventilationen uppfyller de krav som den
nu avskaffade författningen ställde.
Vidare följer man på KABE till punkt och
pricka de installationsanvisningar som gäller
för värmepanna, kylskåp, spis och andra ap-

Varje husvagn eller husbil från KABE
genomgår en noggrann slutkontroll,
där givetvis även gasolsystemet
kontrolleras.

parater. Dessutom kontrolleras gasolsystemet
i alla husvagnar och husbilar mycket noga
innan fordonen lämnar fabriken.
En extra trygghetsdetalj i alla husvagnar
och husbilar från KABE är dessutom den läckagetestare som sitter i gasolutrymmet. Med
denna kan du själv på ett enkelt sätt regelbundet – exempelvis när du skiftar gasolflaska –
kontrollera att systemet är tätt.
Slutligen har den författning som reglerat
tredjepartskontrollen, även reglerat det läckagetest som Bilprovningen genomfört i samband med den återkommande besiktningen.
Under fjolåret underkändes 5 % av de testade
husvagnarna och husbilarna på grund av fel
på gasolsystemet. När författningen nu slopats, är det därför upp till dig som husvagnseller husbilsägaren att låta din KABE-verkstad
täthetskontrollera systemet.
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Briljant XL

Smaragd XL
XV2

XV1

Smaragd GLE
XV2

XV1

B2

Ametist GLE

Ametist XL

B1

B2

B3
B12

B4

B5

B6

B7
B13

B8

B9
B14

B11
B15

XV2

XV1

Ametist GDL

Safir GLE

Safir XL

B1

B2

B3
B12

B4

B5

B6

B7
B13

B8

XV1

XV2

Safir TDL
E

E9

U

B11
B15

B9
B14

E

E9

U

Onyx GLE
B1

B2

B3
B12

B4

B5

B6

B7
B13

B8

B9
B14

B11
B15

Onyx GXL
XV1

Diamant GLE

XV2

Diamant GXL

B1

B2

B3
B12

B4

B5

B6

B7
B13

B8

B9
B14

B11
B15

XV1

XV2

Diamant GDL

Diamant TDL
E

E9

Amber GLE
B1

B2

B5

B6

B9
B14

B11
B15

B3
B12

B4

B7
B13

B8

U

Amber GXL
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XV1

XV2

Royal 560 XL

Royal 560 LXL

Royal 590 XL
XV2

XV1

XV2

XV1

Royal 610 DXL

Royal 720 GXL

XV1

Royal 720 TDL
XV2

XV1

XV2

XV2

XV1

E

E9

U

Royal 780 GLE
B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9
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C

DX

CU

DL
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A

CU

CU/DX

C6

CE

C9

CE
DU

CE/DU
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DX
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C9/DX
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C3

C3/DL

C6/DU

CE/DX

CE/DL

DL

DU

DX
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DU
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# TILLBEHÖR

Nytt från
KAMA!

För energi från ovan
Än är sommaren inte slut – och än förmår solens
strålar att ladda ditt husvagnsbatteri. Hos din
husvagnshandlare hittar du tre olika solcellspaket
där allt som behövs för installationen ingår. Detta
dessutom till ett mycket konkurrenskraftigt pris!

Vad vore väl den stora mässan på Elmia nu i höst utan en massa spännande prylnyheter? Här kommer ett axplock av vad Kama Fritid kommer
att visa – en del av dem finns redan hos din husvagnshandlare!

Kraft i nödfall
Hos din husvagnshandlare kan du nu hitta två nya
elverk – 1 000 resp. 2 000 watt ”starka” – som är
både små och smidiga samt har extremt låg ljudnivå.
Sinuskurvan är nästintill perfekt, varför elverken kan
användas även för datorer och
annan känslig elektronik,
och båda elverken har
en 12 V-utgång på
8,2 A för laddning av
husvagnens batteri.

Två Concept-modeller från Isabella
Efter att ha funnits på marknaden i nästan 25 år, kommer nu långtidscamparnas favoritförtält i en ny utgåva som är ännu mer lämpat för sitt ändamål.
Penta Concept, som den nya modellen kallas, är tillverkat av ISATEX – ett
mycket lättskött material – som står emot väder och vind under mycket lång
tid. Tack vare myggnät i båda gavlarna samt stora fönsterpartier blir Penta Concept mycket ljust och luftigt. Den speciella, femkantiga formen och det stora
djupet på 3,5 meter, ger generösa utrymmen där du kan njuta tillsammans
med din familj och dina vänner.
Även klassiska Commodore har fått ett ”syskon” – Commodore Concept.
Även denna modell är tillverkad av ISATEX. Materialet har dessutom ett strukturmönster, som ger ”liv” åt ytan, och även här skapar de stora fönsterpartierna extra ljus och rymd i förtältet.
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Kul för de minsta
Nu finns det en verkligt rolig campingstol för de
minsta i familjen. Finns i fyra olika utföranden, är
lätt hopfällbar och mäter bara 15 x 12 x 55 cm i
hopfällt skick.

Larm för husvagnen
C.A.S. – Caravan Alarm System – är ett larmsystem
som har utvecklats speciellt för husvagnar.
Eftersom larmet inte arbetar med rörelsedetektorer, som ju ofta orsakar fellarm, kan man vistas
inne i vagnen även när larmet är aktiverat. Övervakningen sköts i stället av magnetkontakter vid
dörrar, fönster och luckor, och överföringen mellan
kontakterna och centralenheten sker trådlöst.
C.A.S. kan kompletteras med en mängd tillbehör, bland annat en wire för säkring av exempelvis
cyklar och campingmöbler samt en GSM/GPS-modul
för lokalisering av fordonet.

Smarta skärbrädor
Hos din husvagnshandlare finns nu ett par nya,
smarta skärbrädor tillverkade av tålig plast. Den ena
har handtag och ”styrlister” i vinkel, den andra är
vändbar där den djupare sidan kan användas för till
exempel griljering av kött.

Backspegel
för skärmmontage
Många tycker ju inte att ”haka-på-speglar” ger
tillräcklig bakåtsikt, speciellt inte om vagnen har
King Size-bredd. Glädjande nog finns nu en stabil
backspegel för skärmmontage, som passar bland
annat till Volvo V70.

Lättmonterat förtältgolv

För ordning i förtältet

Bergo Unique heter ett nytt, i princip underhållsfritt förtältgolv som är både snyggt och slitstarkt.Bergo Unique
består av fyrkantiga plastplattor, 378 x 378 mm stora, och monteringen går till så att plattorna slås ihop med
en gummiklubba eller liknande. Plattorna är något böjliga, så att de följer eventuella ojämnheter i marken, och
konstruktionen gör att golvet alltid ser rent och snyggt ut. Bergo Unique finns i två olika grå nyanser, och säljs i
förpackningar om 7 plattor (1 m²).

Ett smart förvaringsskåp gör det lättare att hålla
reda på alla prylar man har i sitt förtält. Det här
skåpet finns i tre olika storlekar, är hopfällbart och
levereras med transportväska.
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# AKTUELLT

JIMMIE ÖBOM, HUSBIL & HUSVAGN — MIKAEL GALVÉR, FOTO

KABE på väg mellan

När bilden togs hade Robert och Gert aldrig
någonsin övernattat i husvagn. Kanske finner
de ny inspiration nu... Kända gäster som deltar
i programmet använder husvagnen som greenroom. Där väntar de innan direktsändning.

Ystad-Haparanda
Robert Aschberg och Gert Fylking har under våren varit ute på vandring
och samlat ihop pengar till Cancerfondens kamp mot prostatacancer.
vandrar 190
mil från Ystad till Haparanda och samlar pengar till forskningen om prostatacancer. Vandrarna sprider kunskap om och uppmärksammar Sveriges vanligaste cancerform som cirka
70 000 män har just nu. Vi gick med under
drygt en mil norrut från Söderhamn och bara
på den korta sträckan kom många bidrag in.
Vandringen pågick i 100 dagar med målgång
6 juni. Allt har filmats och teamet har en KABE
Royal Hacienda 1000 som lyxig rastvagn. Den

robert aschberg och gert fylking
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har även varit kuliss vid direktsändningar på
TV8 från orter längs vägen. Bilkårister i landet
turas om att dra den långa husvagnen.
– Jag har själv E-kort och fick parkera på
ett trångt torg och lyckades förstås skada vagnen, berättar Robert.
En annan KABE-vagn, en Royal Hacienda
880 värd över 700 000 kronor, har dessutom
auktionerats ut på www.tradera.se där KABE
har skänkt hela överskottet till Cancerfonden.

# notiser

utställningar 09/10

SPECIALERBJUDANDE!
Köp din entrébiljett till mässan hos din KABEåterförsäljare för endast 80:- (o.p. 130:-)

Caravan Salon
Düsseldorf
www.caravan-salon.de
29/8 – 6/9
ELMIA Husvagn Husbil
Jönköping
www.elmia.se/husvagn
10/9 – 13/9
Norvei Caravan og Fritid
Lillestrøm
www.norvei-caravan.no
10/9 – 13/9
Mondo Natura
Rimini
www.mondonatura.it
September*
Caravan
Lahti
www.lahdenmessut.fi
18/9 – 20/9

Snart dags för Elmia Husvagn Husbil 2009
För många husvagns- och husbilsåkare,
framför allt från södra och mellersta Sverige, har ju den årliga mässan på Elmia i
Jönköping blivit det tillfälle då man får se
det kommande modellårets nyheter, undersöka nya prylar och tillbehör och – kanske –
börja planera nästa års sommarsemester
Tack vare den stora mässcampen, där nära
7 000 campare bor och trivs i sina husvagnar
och husbilar, har mässan dessutom blivit en
samlingspunkt där man träffas och umgås –

Högre fart dödar inte!

och för många utgör den också avslutningen för
sommarcampingsäsongen.
I år pågår mässan från den 10 september till den
13 september, och mässcampen är sedan lång
tid fullbokad.
Men har du inte bokat plats på mässcampen,
så har du ju alltid möjligheten att göra ett
endagsbesök, och då har din KABE-återförsäljare
ett specialerbjudande till dig. För bara 80 kronor,
mot normala 130 kronor, kan du hos honom
köpa en entrébiljett till mässan.

KABE ökar
när andra minskar
Det går bra för KABEs husbilar!
Under första halvåret har det sålts 30.68 %
fler Travel Master än under motsvarande period förra året, medan marknaden totalt gått
ner 39,30 %. KABE ligger nu på 3:e (i fjol 8:e)
plats i registreringsstatistiken.

– En av orsakerna till att antalet olyckor
minskat är säkerligen att husvagnarna nu kan
hålla samma tempo som långtradarna, som ju
de facto ligger i 95 km/h på våra motorvägar,
vilket förbättrar trafikflödet och minskar risken
för att farliga situationer ska uppstå. Det säger
Hans-Karl Sternberg på det tyska branschförbundet CIVD.

1/1-30/6 2009

Salon International de la Caravane
Paris
www.salon-vehicules-loisirs.com
26/9 – 4/10
Caravan & Motorhome
Birmingham
www.caravanshows.com
13/10 – 18/10
Kampeer & Caravan
Utrecht
www.kampeercaravanjaarbeurs.nl
15/10 – 21/10
Caravan & Motorhome
Bryssel
www.bccma.be
Oktober*
Caravan & Motorhome
Manchester
www.caravanshows.com
Januari* 2010
Stora Nolia
Piteå
www.nolia.se/stora
Augusti* 2010
Caravan Salon
Düsseldorf
www.caravan-salon.de
28/8 – 6/9 2010
ELMIA Husvagn Husbil
Jönköping
www.elmia.se/husvagn
September* 2010
Norvei Caravan og Fritid
Lillestrøm
www.norvei-caravan.no
September* 2010

250 st
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Mondo Natura
Rimini
www.mondonatura.it
September* 2010
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Nu har en utvärdering gjorts, och denna visar
att antalet trafikolyckor med husvagnsekipage
som lett till personskador har minskat sedan
försöket inleddes!

Registreringar Husbilar i Sverige
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Sedan april 2005 har man i Tyskland
genomfört ett försök kallat ”Tempo 100”,
som innebär att husvagnsekipage – om
vissa förutsättningar är uppfyllda – tillåts
köra i max 100 km/h på motorvägarna.

När det gäller husvagnar, har KABE ökat sin
marknadsandel från 23,59 % till 26,17 %, och
är därmed åter det mest köpta husvagnsmärket i Sverige.

Caravan Show
Kista/Stockholm
www.kistamassan.com
24/9 – 27/9

Caravan
Lahti
www.lahdenmessut.fi
September* 2010
* Datum ej fastställt
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De dansar
genom
Sverige
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”Leende guldbruna ögon” kom aldrig in på någon
topplista. Men låten håller än idag, och intresset för
dans och dansband är större än på många år.
vecka 29. Av tradition är det dansbandsvecka i Malung. Regnet hänger
i luften, men det avskräcker inte entusiasterna. Det vimlar av husvagnar
och husbilar – vid idrottsanläggningar, på grönytor och på allehanda
(o)tänkbara ställen.
Men det är på fullbelagda Bullsjöns Camping vi möter det glada
stockholmsgänget – två Travel Master 750 och en Briljant står parkerade
i närheten av varandra.
– Fast ibland försöker vi bilda en borggård med våra ekipage, ifall campingägaren accepterar det. Det säger Roland Parmfelt som tillsammans

# RESMÅL | SVERIGE

”

De senaste tre årsskiftena har vi ätit nyårssupé
på någon vintersportort, och det har aldrig varit
några problem att få övernatta i husbilar och husvagn
på parkeringen utanför!”
med sambon Katrin Hamrén äger den ena Travel Mastern.
De har just påbörjat sin semester och sammanstrålat med vännerna Bengt och Britt-Marie Nordqvist samt Mats och Kerstin Domvall,
som alla fyra kommer direkt från Ekebo Nöjescentrum strax utanför Ängelholm.
– Det var fantastiska dagar och det blev lite tid
över för sol och bad också, säger Britt-Marie
som kan stoltsera med en underbar solbränna.
– Det är så det är, förklarar Rolle. Ibland är vi
två par som träffas på någon dans, ibland är vi
fyra. Det beror på vilka som har tid och möjlighet.
Det är dansintresset som har förenat de
tre paren, men de har haft flyktiga kontakter
sedan lång tid tillbaka. Bland annat var Rolle,
då han hade eget åkeri, kund på den gummifirma som Bengt på den tiden drev. Och Kerstin har varit dagmamma åt Katrins barn …
Att husvagn var ett utmärkt sätt att ordna
boendet när man var ute och dansade, upptäckte Rolle och Katrin redan i slutet av 80-talet. I slutet av 90-talet hade de övertygat även
Kerstin och Mats – som i kompisgänget kallas
Ärsta-Nisse efter en oförglömlig dansnatt på

denna ort – om husvagnslivets förträfflighet.
2002 insåg Rolle och Katrin att en husbil
skulle passa deras livsstil bättre, och de beställde då sin Travel Master.
– Då bestämde vi oss för att byta bort vår importhusbil mot en Travel Master, säger Bengt.
För vi ville ju kunna hänga med dem ut på
äventyr året runt. Och året runt campar de
verkligen!
– De senaste tre årsskiftena har vi ätit nyårssupé på någon vintersportort, säger Rolle. Och
det har aldrig varit några problem att få övernatta i husbilar och husvagn på parkeringen
utanför!
Dessutom har Mats och Kerstin en sommarstuga – den ligger ödsligt ”i slutet av stigen” och saknar alla moderniteter – där gänget samlas minst en gång varje vår och höst.
– Transportabelt elverk och musikanläggning
gör att vi kan dansa natten lång utan att störa
några grannar, skrattar Rolle.
Dansat har de tre paren gjort från sydligaste
Skåne till Piteå i norr.
– Det finns massor med trevliga danslador i
Sverige, säger de. Och det brukar bli ungefär

ett dussin danskvällar på en sommar.
Ett av de ställen de gärna återkommer till
– förutom dansbandsveckan i Malung – är Liljekonvaljholmen i Uppsala.
– Där finns det dessutom en mysig liten camping bara några kilometer bort.
Men livet består inte bara av dans, och alla
tre paren har under sina resor sett det mesta
av Sverige.
– Är man ute året runt så hinner man se mycket, konstaterar Rolle, och de övriga håller med.
Att de valt ”rätt” husvagn respektive husbil, är de också rörande överens om.
– Vill man ha högsta komfort året runt, finns
det inget annat val, säger Mats. Inte minst
golvvärmen gör ju, att man har det lika skönt
som hemma!
En sak är dock de tre paren inte lika överens
om – vilket som är det bästa dansbandet.
”Streaplers” ropar någon. ”Lasse Stefanz” kontrar en annan, medan en tredje hävdar ”Mats Bergmans”. Vem som tycker vad,
får förbli en hemlighet …

Dansbandsveckan i Malung
Svenska Dansbandsveckan i
Malung är idag världens största
dansbandsvecka med ca 40.000
besökare från hela Norden.
• 8 campingar
• 2.000 husvagnsekipage
• c:a 50.000 gästnätter
• 5 dansbanor
• 61 dansband
Mer info:
www.dansbandsveckan.se
Rolle Parmfelt och Katrin Hamrén, Mats och Kerstin Domvall samt
Britt-Marie och Bengt Nordqvist är ett husbils- och husvagnsburet,
glatt gäng från stockholmstrakten som brukar träffas på allehanda
danstillställningar runt om i landet.
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Vägen till äventyret
ska inte vara ett äventyr.
Nu kan du undvika den obehagliga upplevelsen av att husvagnen
börjar kränga efter en undanmanöver eller kraftig inbromsning,
vid hård vind eller om vägen är kurvig.
Vårt nya elektroniska stabiliseringssystem, iDC, bromsar in
husvagnen automatiskt så snart det märker av tendenser
till wobbling.
Skulle kabelbrott eller strömbortfall uppstå går FailSafefunktionen in och återställer systemet till nolläge, så att det
varken låser eller påverkar bromsarna.
Så längtar du efter äventyr på semestern
får du hålla dig tills du kommer fram, för med
iDC blir resan en lugn och säker färd.

Fordonsmateriel AB, Tel 0431-45 88 00, www.fordonsmateriel.se

KABE VALDE ETT
MÖNSTRAT PLASTGOLV
FRÅN TARKETT.
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# CAMPING FÖRR OCH NU

Från svunna tider
Det är inte allt man minns – eller kanske inte vill minnas
– från de moderna fritidsfordonens drygt 50-åriga historia…

För skilda behov
Det var i mitten på 60-talet som kemtoaletterna först började dyka upp, och
dessa lever ju kvar – i princip i oförändrad form – än i denna dag. Men det har
funnits alternativ: Den svenska Pactosantoaletten, där ”resultatet” hamnade i en
plastpåse som på elektrisk väg svetsades
ihop, fanns även i 12 V-utförande,
och marknadsfördes bland annat mot
husvagnsfolk. Att någon verkligen
monterade en sådan toalett i sin vagn,
betvivlas dock …
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Koka på glas

Plastpåsar används även i Cactus-toaletterna av vilka en modell, designad av
Luigi Colani, ”av en ren händelse” är 67
cm bred – samma mått som Thetfords
dåvarande bänktoalett.
Optisan-toaletten, tillverkad av Alde och
Ifö i samarbete, hade en fekaliekvarn
som malde ner ”resultatet” och transporterade det till en rostfri uppsamlingstank. Tyvärr var inte slangarna i systemet
dispersionstäta, vilket medförde en hel
del luktproblem.

Bygga själv populärt
På 80- och början av 90-talet var det
populärt att själv bygga (eller åtminstone
inreda) sin husbil. Detta var innan helfordonsgodkännandena av transportbilar
gjorde det i stort sett omöjligt att sätta
sticksåg eller borrmaskin i karossen.

USA-bil på finska
”Falcon” kallade finska CD-Autocab OY sin USA-inspirerade husbilsskapelse från sent
80-tal, och lade dessutom till ”Travelling Light”.
Inte bara den utvändiga designen var annorlunda för den tiden, utan även planlösningen. Fyra vridbara pilotstolar längst fram och en rundsittgrupp baktill skapade två
samvarodelar, köket var vinkelformat och tvättrummet trekantigt. Broschyrmaterial på
engelska visade att man hade internationella ambitioner, men succén uteblev …

Många skapelser kunde bättre beskrivas
som hemskbyggen, men det fanns också
de som fick till ett näst intill proffsigt resultat. Gemensamt för de sistnämnda var, att
de köpt en inredningssats – eller kanske
bara enstaka möbler – från något av de
många företag som saluförde dylika saker.
Även tomma kabiner, avsedda att monteras på ett transportbilschassi, erbjöds av
några av företagen.
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Backa säkert med WAECO
Dometic Scandinavia AB 031-734 11 10
| info@waeco.se | www.dometic.se | www.waeco.se

DGR-090710-AD-Backa(190x133)
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Vinn priser från KAMA Fritid!
Lös korsordet och skicka det till oss senast den 30 oktober 2009, så är du med
i utlottningen av fina priser från KAMA Fritid! Adressen är: KABE Husvagnar,
Box 14, 560 27 Tenhult. Märk kuvertet med “Korsord”
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VINNARNA I KRYSSET #1 2009
Niklas Karlsson, Kristianstad
Anders Åhlund, Nyköping
Eva Hedlund, Fristad
Michael Edlund, Kungälv
Annika Fastesson, Järpen
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# TEMA: BEGAGNAT

I trygga händer

Det tredje steget för total trygghet för dig som
väljer en KABE är tryggheten även långt efter
köpet.
– Vårt reservdelslager är imponerande stort
och vi lagerför delar i många år efter att husvagnen eller husbilen har byggts. Det säger
Stefan Blomdahl, som är eftermarknadsansvarig på KABE. Och eftersom vi har ett eget
snickeri har vi ofta möjlighet att nytillverka inredningsdetaljer.

Väl utprovade komponenter, väl utbildade återförsäljare och ett väl utbyggt servicenät – där har du tre viktiga saker som gör ett köp av en
husvagn eller husbil från KABE till ett tryggt köp. Dessutom är KABEs
husvagnar och husbilar eftertraktade även som begagnade.
1960-talet började KABEs grundare, Kurt Blomqvist, att noggrant prova alla
de komponenter som skulle användas i de
husvagnar man byggde. Endast det bästa var
gott nog för den kräsne ingenjören. Och så är
det än i denna dag för även om kvaliteten på
komponenter, generellt sett, har blivit mycket
bättre under de decennier som gått så är man
hos KABE fortfarande mycket noga i sitt urval.
En egen klimatkammare, byggd redan 1978,
gör dessutom att man kan optimera både
värme- och ventilationssystemen.
Dessutom genomför KABE alltid omfattande fältförsök i samarbete med några utvalda, erfarna campare, när någon ny lösning
skall införas.

redan på
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– Kontakten med kunderna är viktig,
säger KABEs vd Alf Ekström, och vi är alltid
mycket lyhörda när det gäller deras synpunkter.
Den som väljer en husvagn eller husbil
från KABE kan alltså känna sig trygg när det
gäller konstruktion och materialval. Men det
gäller ju att även känna trygghet vid köpet.
– Vi har höga krav på våra återförsäljare
och vi vidareutbildar dem kontinuerligt, säger
Johan Skogeryd som är försäljningsansvarig i
Sverige. Och då inte bara när det gäller själva
produkterna, utan också hur de bäst ska ta
hand om sina kunder och hjälpa dem att välja
rätt alternativ i vårt omfattande Flexline-sortiment. För en nöjd kund är ju den bästa reklam
som både vi och våra återförsäljare kan få!

– Vidare är en välutrustad serviceverkstad,
eller ett avtal med en kompetent fristående
verkstad, ett krav vi ställer på alla våra återförsäljare, fortsätter Stefan.
Ingen köper väl egentligen husvagn eller husbil med tanke på att den en dag skall bytas in,
eller kanske säljas.
Men när den dagen är inne, kommer du
som har valt en KABE att upptäcka att du
gjort ett klokt val. Och detta även om vagnen
har några år på nacken. För att KABE tillverkar husvagnar och husbilar som saknar motstycke, har allt fler upptäckt.
Dessutom menar de husvagnshandlare vi
talat med att det oftast är färre fel som behöver åtgärdas på en inbytt KABE-vagn än på
vagnar av andra fabrikat. Och sådant påverkar
naturligtvis också inbytespriset i positiv riktning.
Den höga kvaliteten på vagnarna och bilarna,
samt den perfekta anpassningen för vinterbruk, har därför gjort att en KABE behåller sitt
värde bättre än de flesta andra fabrikat!

Välkommen till din närmaste KABE-återförsäljare!
Läs mer på www.kabe.se
SVERIGE
Husvagn & Fritid ........................................................ Alvesta
Traktor & Husvagnsservice* . ...................................... Arvidsjaur
Widlunds Husvagnar . ................................................ Bjuv/Helsingborg
Bjästa Bilservice . ........................................................ Bjästa
NIBO Caravan* .......................................................... Bollnäs
Caravan i Eskilstuna* ................................................. Eskilstuna
FJ husvagnscenter* .................................................... Falkenberg
To Lu Rent Husvagnar ................................................ Grums
Tagene Fritidscenter* ................................................. Göteborg/Hisingskärra
Josefssons Husvagnar* .............................................. Göteborg/Landvetter
Caravanhallen* . ........................................................ Haninge
Husvagn & Fritid* ...................................................... Kalmar
Ohlins Husvagnar . ..................................................... Karlskrona
Polarmaskin................................................................ Kiruna
Zäta Caravan ............................................................. Laholm
Kurts Husvagnar* ...................................................... Ludvika
Husvagnsimport . ....................................................... Luleå
Skåne Camp* ............................................................ Malmö
Östgöta Camping* .................................................... Mantorp
Esséus Husvagnar ...................................................... Oxelösund
Camp4you* (endast husbil) ....................................... Piteå
Husvagnsimport i Piteå .............................................. Piteå
Erikssons Husvagnar* ................................................ Stenstorp
Åström Fritid* . .......................................................... Sundsvall
Caravanhallen* . ........................................................ Södertälje
KABE Försäljning i Tenhult* . ...................................... Tenhult
Fritidscenter i Trollhättan* .......................................... Trollhättan
GH Husvagnar ........................................................... Ulricehamn
Caravan Center i Umeå* . .......................................... Umeå
Caravanhallen* . ........................................................ Upplands Väsby
Husvagnsspecialisten ................................................. Uppsala
Caravan & Marine* . .................................................. Valbo
Vinslövs Fritidscenter* . .............................................. Vinslöv
Bilcompaniet* . .......................................................... Visby
M&M Caravane* ....................................................... Västerås
Åhus Husvagns Expo . ................................................ Åhus
Nerikes Camp* .......................................................... Örebro
Wikströms Husvagnar* .............................................. Östersund
FINLAND
Jalasjärven Kalustetalo Oy*......................................... Jalasjärvi
Tasan Auto Oy*.......................................................... Jyväskylä
Kemppaisen Auto Oy*................................................ Kajaani
Caravankeskus Reatalo Oy*........................................ Keminmaa
Caravan shop Oy*...................................................... Kokkola
Kouvolan Vaunu Oy*.................................................. Kouvola
Oulun Lomavaunu Oy*............................................... Oulu
Caravankeskus Reatalo*............................................. Rovaniemi
Auto-Simelius Oy*...................................................... Salo
Caravan Erälaukko Oy*............................................... Tampere
Turun Länsi-Vankkurit Oy*.......................................... Turku
K & K Kivinen*............................................................ Tuusula
Caravania Oy*............................................................ Vantaa
DANMARK
Camping-Specialisten.dk A/S....................................... Herning
Bijé Fritid & Camping.................................................. Helsinge
Vestjysk Camping Center ApS..................................... Holstebro
Camping och Fritidscenter.......................................... Horsens
Top Camping ApS....................................................... Køge
Lunderskov Camping A/S............................................ Lunderskov

Biler & Campingvogne Stenseby.................................. Neksø
Caravan Centret I/S / Brohallen................................... Nørre-Alslev
Camping & Fritid Fyn.................................................. Odense NØ
PJ Caravan.................................................................. Roskilde
NH Camping ApS........................................................ Rødekro
Slagelse Camping & Fritid........................................... Slagelse
Campinggården A/S.................................................... Viby J.
Aabybro Camping & Fritid A/S.................................... Åbybro
NORGE
TG Caravan AS*......................................................... Alta
Hoisveens Caravans ................................................... Brumunddal
Nordvest Caravan AS* ............................................... Eide
Ringstad Caravan . ..................................................... Elverum
Caravanaess A/S* ...................................................... Figgjo
Caravan Vest AS......................................................... Førde
Haugaland Caravan ................................................... Førresfjorden
Bergen Caravan A/S* ................................................. Hylkje
Bil og Caravansenter AS* . ......................................... Hönefoss
Caravanshop AS......................................................... Kongsberg
Kristiansand Caravansenter AS* . ............................... Kristiansand
Rana CaravanSenter AS ............................................. Mo i Rana
Nor Camp AS* .......................................................... Oslo / Skytta
Heistad Bil & Caravan*................................................ Porsgrunn
Östfold Traktor A/S..................................................... Rakkestad
Hagen Caravan A/S* . ................................................ Ringebu
Höstland AS, Caravansenter* . ................................... Skage
Sortland Caravan A/S* ............................................... Sortland
Tromsø Caravan A/S* . ............................................... Tromsö
Bodø Transport & Caravan* ....................................... Tverlandet
Trondheim Caravan A/S* ........................................... Trondheim/Kvåle
Caravansenteret E18 . ................................................ Våle
Ålesund Caravan AS .................................................. Ålesund
TJECKIEN
Caravan Centrum Hykro s.r.o ..................................... Reporyje
NEDERLÄNDERNA
Recreama de Boer Caravans BV* ............................... Groningen
Van Eijk Caravans* .................................................... Hapert
Pauw Rekreatie* ........................................................ Heerhugowaard
Van Duinkerken Rekreatie BV* . ................................. Hoevelaken
Hiddink Caravans B.V.* .............................................. Tubbergen
Van der Slik Caravan Centrum Zoetermeer* . ............. Zoetermeer
BELGIEN
Rijmaran bvba . .......................................................... Brugge
SCHWEIZ
Mobile Freizeit B. Hinder ............................................ Flurlingen
TYSKLAND
Freizeit AG.................................................................. Bad Kreuznach
Freizeit AG.................................................................. Kressbronn
Freizeit AG.................................................................. Markt Indersdorf
Freizeit AG.................................................................. Peine
Freizeit AG.................................................................. Wuppertal
* Återförsäljare av KABE Travel Master husbilar.

Gör ditt husvagnsköp
lite enklare
Du tecknar lånet hos din husvagnshandlare
på några minuter.

